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UCHWAŁA Nr XVII/155/2013 
Rady Gminy Krotoszyce 

z dnia 04 marca 2013 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.1),  
art. 12 ust.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 – tekst jednolity) w 
związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2010r. 
Nr 130, poz. 871) oraz w związku uchwałą nr XXIV/151/09 Rady Gminy Krotoszyce z 
dnia 06 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce przyjętego przez Radę Gminy 
Krotoszyce uchwałą nr XII/68/99 z dnia 10 listopada 1999r. i zmienionego uchwałami 
Rady Gminy Krotoszyce: nr XXVII/169/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r., nr 
XXVII/171/2010 z 27 kwietnia 2010r., nr IV/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r., nr 
V/34/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. i  nr XV/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., 
zwaną dalej „zmianą studium”. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 
 1) Załącznik nr 1 – Tekst zmiany studium uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce; 
  2)  Załącznik nr 2 - Synteza uwarunkowań, rysunek w skali 1:10 000; 
  3) Załącznik nr 3 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rysunek w skali  
        1: 10 000; 
  4) Załącznik nr 4 –  rozstrzygnięcie Rady Gminy Krotoszyce o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium. 

§ 2.  Przedmiotem zmiany studium, o której mowa w § 1, jest realizacja 
dokumentu zastępującego aktualnie obowiązujące studium wraz z jego zmianami, a 
tym samym dostosowanie jego ustaleń  do wymagań określonych w art. 10 ust. 2 w 
związku z art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

                                                   
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153. 
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§ 3. Tracą moc ustalenia uchwały Rady Gminy Krotoszyce: 

1) nr XII/68/99 z dnia 10 listopada 1999r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce; 

2) nr XXVII/169/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krotoszyce dotyczącej działki nr 3 obręb wsi Winnica; 

3) nr XXVII/171/2010 z 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce 
dotyczącej działki nr 16/2 położonej w obrębie wsi Dunino; 

4) nr IV/26/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce 
dla obszaru działki nr 72 obręb Wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie; 

5) nr V/34/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce 
dotyczącej obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica; 

6) nr XV/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce 
dotyczącej działki nr 148/7 obręb wsi Złotniki. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.  

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krotoszyce. 

                                                                                  

Przewodniczący Rady 

Robert Mroziński  
 


